BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► PAŽINKIME KATEKIZMĄ
Rugpjūčio 19 d., šį sekmadienį, 14 val., šv. Antano rūmų salėje (Vilniaus g. 6) vyks
kun. br. Antano Grabnicko OFM Katalikų Bažnyčios Katekizmo mokymas.

► VYRŲ MALDOS VAKARAS
Kviečiame vyrus į maldos vakarą, kuris vyks rugpjūčio 24 d., penktadienį, po 18 val.
šv. Mišių, vienuolyno refektoriuje.
► ŠILUVOS ATLAIDAI
Rugsėjo 7 d., penktadienį, kviečiame vykti į Švč. Mer gelės Mar ijos Gimimo
atlaidus Šiluvoje. Išvykimas 7 val. nuo Kretingos Kultūros centro (J. Pabrėžos g. 1).
Kelionės kaina - 7 €. Registracija – parapijos raštinėje.
► REGISTRACIJA I KOMUNIJAI IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI
Pirmajai Komunijai vaikai registruojami nuo 9 metų, Sutvirtinimui registruojami
tikintieji, kurie Sutvirtinimo sakramento teikimo dieną (planuojama 2019 m. vasarą)
bus sulaukę 15 metų. Suaugę, norintys ruoštis Krikštui, Pirmajai Komunijai, Sutvirtinimo sakramentui.
Registracija vyks nuo rugpjūčio 20 d. iki rugsėjo 18 d., 15.00 – 17.50 val.
(darbo dienomis) parapijos namuose. Vaikus ir paauglius registruoja tėvai.
Auka - 15 € (skir iama par apijos katechetinei veiklai, alfa kur so lektor iams, alfa
išvykai, lytiškumo ugdymo savaitgaliui, pratyboms, parapijos namų išlaikymui).
Registracijai reikalingi dokumentai: I Komunijai – Krikšto liudijimo kopija;
Sutvirtinimui – Krikšto ir I Komunijos liudijimų kopijos.
Nebus registruojami tie, kurie neturės dokumentų kopijų.
LITURGINIAI SKAITINIAI
20 P — Šv. Bernardas, abatas, Bažnyčios mokytojas
Ez 24, 15-24; Įst 32, 18-21; Mt 19, 16-22
21 A — Šv. Pijus X, popiežius
Ez 28, 1-10; Įst 32, 26-28. 30. 35cd-36ab; Mt 19, 23-30
22 T — Švč. Mergelė Marija Karalienė
Ez 34, 1-11; Ps 22, 1-6; Mt 20, 1-16
23 K — Šv. Rožė Limietė, mergelė
Ez 36, 23-28; Ps 50, 12-15. 18-19; Mt 22, 1-14
24 P — Šv. Baltramiejus, apaštalas
Apr 21, 9b-14; Ps 144, 10-13. 17-18; Jn 1, 45-51
25 Š — Šv. Liudvikas; Šv. Juozapas Kalasantas, kunigas
Ez 43, 1-7a; Ps 84, 9-14; Mt 23, 1-12
26 S — XXI EILINIS SEKMADIENIS
Joz 24, 1-2a. 15-18b; Ps 33, 2-3. 16-23; Ef 5, 21-32; Jn 6, 60-69
Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija, Vilniaus g. 2, 97129 Kretinga
tel.: (8-445) 76373, mob.: 8 686 30227; faksas: (8-445) 77481; el. paštas: kretingosparapija@gmail.com
Parapijos interneto svetainės adresas: www.kretingospranciskonai.lt
Parapijos raštinės darbo laikas: 9.00 - 13.00 ir 15.00 - 19.00, sekmadieniais 9.00 - 14.00
banko sąsk.: Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija,
įm. kodas - 190769729, sąsk. nr. - LT904010041800022330, DnB bankas, Kretingos sk.
Laikraštėlį parengė Giedrė Gagilaitė
Laikraštėlį galite prenumeruoti el. paštu apsilankę parapijos interneto svetainėje.
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Didingus namus Išmintis pasistatė,
septynis stulpus iš akmens išsikirto.
Papjovė galvijų, sumaišė daug vyno
ir padengė stalą. Tarnaitėms įsakė
išeiti į miestą ir šaukti nuo kalno:
„Kam nuovokos stinga – šenai teužeina!“

Nežinėliams šitaip ji kalba: „Ateikit
ir valgykit duoną nuo manojo stalo,
išgerkite vyno, kurį jums supilsčiau.
Pameskit paikystę! Tada jūs gyvensit.
Įstokit į proto ir nuovokos kelią!“

Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje, ir aš jame.

Patyrinėkit ir pamatysit,
koksai Viešpats geras.
Aš visuomet Viešpatį gerbsiu,
mano burna šlovins jį nuolat.
Tuo mano siela didžiuojas.
Tegu nuskriaustieji tai girdi ir džiaugias. –
Viešpatį gerbkite jūs, jo išrinktieji.
Tiems, kur jo bijo, nieko nestinga.
Išdidūs galiūnai skurdeivomis tampa, badauja,
o tiems, kurie Viešpaties ieško,
nieko netrūksta. –
Ateikit, vaikeliai, manęs paklausykit:
pamokysiu Viešpaties baimės.
Kur toks žmogus, kuris gyventi netrokštų,
nenorėtų būti laimingas? –
Saugok savo liežuvį nuo pikta,
lūpas nuo žodžių vylingų.
Venk nedorybės, gera daryki,
sieki taikos ir josios laikykis. –

Broliai!
Rūpestingai žiūrėkite, kaip
jūs elgiatės: kad nebūtumėte
tarytum neišmanėliai, bet kaip
išmintingi, gerai naudojantys
laiką, nes dienos yra piktos.
Nebūkite tad neprotingi, bet
stenkitės suprasti, kokia yra
Dievo valia.
Ir nepasigerkite vynu, kuriame
slypi pasileidimas, bet būkite
pilni Dvasios. Kalbėkitės
psalmių, himnų bei dvasinių
giesmių žodžiais, giedokite ir
šlovinkite savo širdyse Viešpatį,
visuomet ir už viską dėkodami
Dievui Tėvui mūsų Viešpaties
Jėzaus Kristaus vardu.

Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują,
tas pasilieka manyje, ir aš jame, – sako Viešpats.

Jėzus kalbėjo minioms:
„Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną – gyvens per
amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę“.
Tuomet žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti: „Kaip jis gali mums duoti
valgyti savo kūną?!“ O Jėzus jiems kalbėjo:
„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite
jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės! Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują,
tas turi amžinąjį gyvenimą, ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną.
Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo
mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje, ir aš jame. Kaip mane yra
siuntęs gyvasis Tėvas ir aš gyvenu per Tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens
per mane.
Štai duona, nužengusi iš dangaus! Ji ne tokia, kokią protėviai valgė ir mirė. Kas
valgo šią duoną – gyvens per amžius“.

Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje, ir aš jame.

► POPIEŽIUS PRANCIŠKUS APIE ŠVENTĄSIAS MIŠIAS (X)
Kas atsitinka pavasarį? Sužydi augalai, sužydi medžiai. Bet ar pasiligojęs medis,
augalas gali gražiai žydėti? Ne. Ar medis, kitas augalas gali gražiai žydėti, jei nėra
drėkinami lietaus vandens, jų nelaistant? Ne. Ar medis, kurio šaknys pažeistos,
prarastos, gali žydėti? Ne. Ir tai yra žinia: krikščioniškas gyvenimas turi žydėti
artimo meilės darbais, gero darymu. O jei neturi šaknų, negali žydėti. Kas šaknis
krikščioniui? Jėzus. Ir jei nesi su Jėzumi, jei esi be šaknų, negali sužydėti. Jei
nedrėkini savo gyvenimo malda ir sakramentais, ar gali krikščioniškai žydėti? Ne,
nes būtent tai drėkina šaknis ir leidžia žydėti. Žydėjimas virš žemės yra įmanomas
dėlto, kas yra po žeme. Nenukirskite šaknų su Jėzumi. Sakramentinė Komunija mus
suvienija su Jėzumi. Švenčiame Eucharistiją tam, kad maitintumės Kristumi, kuris
duoda save tiek Žodyje, tiek altoriaus Sakramente, kad su juo supanašėtume. „Kas
valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje, ir aš jame“, sako pats
Viešpats (Jn 6,56). Šis veiksmas, Viešpaties duotas savo mokiniams, yra tęsiamas iki
pat šios dienos, kunigų ir diakonų tarnystėje, įpareigotų dalinti broliams gyvybės
Duoną ir Išganymo Taurę. Šventosiose Mišiose, sulaužius Duoną, Kristaus Kūną,
kunigas ją parodo tikintiesiems, kviesdamas dalyvauti eucharistinėje puotoje.
Žinome žodžius, kurie nuskamba nuo šventojo Altoriaus: „Štai Dievo Avinėlis, kuris
naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti į Avinėlio puotą“. Šie
žodžiai yra įkvėpti Apreiškimo Jonui eilutės – „Palaiminti, kurie pakviesti į Avinėlio
vestuvių pokylį“ (Apr 19,19). Jėzus yra Bažnyčios sužadėtinis ir kviečia ją į
vestuves. Tai kvietimas į gilią vidinę vienybę, į džiaugsmą ir šventumą. Tai
kvietimas, kuris džiugina ir tuo pat metu kviečia sąžinės patikrai tikėjimo šviesoje.
Jei, viena vertus, matome mus nuo Kristaus šventumo skiriantį atstumą, kita vertus
tikime, kad Jo kraujas išlietas už mūsų nuodėmių atleidimą. Tikėdami šio Kraujo
gelbstinčia verte, žvelgdami į Dievo Avinėlį ištariame: „Viešpatie, nesu vertas, kad
ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks“. Tai kartojame
kiekvienose Mišiose. Kai einame, procesijoje, priimti Komunijos link altoriaus, iš
tiesų tai Kristus eina mūsų pasitikti ir padaryti panašiais į Jį. Komunija yra
susitikimas. Komunija yra keitimasis į tai, ką priimame. Tai savo „Išpažinimuose“
yra taikliai pastebėjęs šv. Augustinas: jei kūnišką maistą mes paverčiame savo kūnu,
tai Eucharistinis maistas mus palengva keičia į Jėzų. Kai kunigas, dalijantis
Eucharistiją, ištaria „tai Kristaus Kūnas“, mes atsakome „Amen“, pripažindami
malonę ir savo įsipareigojimus, kylančius iš tapimo Kristaus Kūnu. Vienijimasis su
Kristumi mus traukia iš mūsų egoizmų, atveria ir suvienija su tais, kurie yra viena
Jame. Tai yra Komunijos stebuklas: tampame tuo, ką priimame. Bažnyčia karštai
trokšta, kad tikintieji priimtų Viešpaties Kūną tose pat Mišiose konsekruotose
ostijose. Eucharistinės puotos ženklas yra pilnesnis, kai Šventoji Komunija
priimama abiem pavidalais, tačiau katalikų doktrina moko, kad ir viename pavidale
yra priimamas visas Kristus. Pagal bažnytinį paprotį, tikintysis prisiartina prie
Eucharistijos procesiniu būdu ir ją priima pagarbiai stovėdamas arba ant kelių,
kaip nuspręsta Vyskupų konferencijos, gaudamas sakramentą į burną arba, kur
leidžiama, į rankas, pasirinktinai. Tyla, tyli malda padeda širdyje saugoti priimtą
dovaną, gera taip pat sugiedoti psalmę ar pašlovinimo giesmę. Po Komunijos
baigiamojoje Eucharistinės liturgijos maldoje kunigas, visų vardu, vėl kreipiasi į
Dievą, dėkodamas, kad buvome pakviesti į jo puotą ir prašydamas, kad mūsų
gyvenimas būtų pakeistas to, ką gavome. (Vatikano radijas)

